EUSKEREA

EUSKEREAREN INGURUNE
LINGUISTIKOA BAKIO: BESTE ERASO BI
Badira urte bi, gitxienez, gure errian euskerea normalduteko plangintzea indarrean dagoana. Plangintza orrek
Bakioko eguneroko bizitzearen arlo askotan zabaldu dau
eragina, artean, merkataritza eta politikarien arloetan be.
Alandabe, orreetariko batzuk, euskerea dala-eta, sano iragagatx eta sargatx izaten jarraituten dabe. Aor, osterantzean, adibide esanguratsu biok:
A.– Kai-Arldeko taberna guztiek (5) euren iragarki
panelak aldatu barri dabez. Coca- Coleak babestuta, iragarki panel guztiak antera antzekoak diran ezkeroan, lortu
egin dabe, alantxe, zelango edo alango eragin optiko egokia, bezeroak erakarteko, jakina.
Eragin optikoa, bai, baina guztiz espainola!
Ezin irakurri leiteke an euskerazko berbarik, orreetariko taberna batzuen izenak kenduta, ez dagoalako an euskerazkori k irakurteko.
– Non lotu da, bada, merkatari eta tabernariakaz asitako euskerea normalduteko ekinbidea? Non zorioneko elebitasuna?
– Egon da –panelok erdera uts-utsean egoteko– or euskera normalkuntzearen jarraipen aaleginik?
– Zer egingo dau Udaleko Euskera Zerbitzuak egoera
ori aalik armen arteztuteko?

Zer egingo dau zerbitzu orrek merkatari eta tabernarien artean olangorik barriro jazo ez daiten?
B.– Leengo zapatuan, ilaren l0ean, Bilbon egiteko
izan zan Ibarretxe jaunak deitutako kale agerraldia dalaeta, Bakioko EAJ alderdi politikoak kaleratutako iragarki-deia erdera uts-utsean ekarren. Guztira 15en bat kartel
eskegi izan ziran errian. Dan-danak espainol utsean!
An be euskeraz irakurri eitekean ia gauza bakarra
IBARRETXE abizena baino ez zan izan. Ez egoan kartel
guztiotan bape euskeraz irakurtekorik.
Alderdi politiko orreri, leenago beste alderdi batzuei
bialdu jaken eran, ekintza lotsagarri orregaitik idatzizko
protestearen agiri ofiziala bialdu bearko leuskio erriko
Euskera Batzordeak.
Udaleko Euskera Zerbitzuak be gogoratu eragin bearko leuskio alderdi orreri, Bakion euskerea normalduteko
plangintzea indarrean dagoana eta eurak ez dagozana
plangintza orretatik ate loa', ez da urrik emon be, ez
barruko ezta kanpoko artuemonetan be. ■
Iniaki MARTIARU
Bakio

ERES-ALDIA
Agur beroa musikearen txokotik!
Barikuz izan zan kontzertua, eta antolatutako kontzerturako autobusik Bakiotik egon ez zanez, bakarrik Arnaldo Larrazabal eta biok jan ginan ara.
Musikaldia "SPLIT 77" taldeak asi eban. Bai, Bakioko jaietan jo ebenak. Egia esan, eurena ez etorren bat karteleko izenburuaren erroiloagaz, curen musikea "Smashing Pumplins" diralakoen ildokoa izan zan -eta. Batzuetan, guk orreri larregizko imitazinoa eritxi arren be. Osterantzean, doinua eta abestiak kalitatezkoak zirana ez

dago ukatzerik, Bilboko "label"agaz, jakina.
Ostean, musikaldiaren izarrak agertokiratu ziran, "Hardcore Superstar" taldeko suedierrak. Kontzertua, orokorrean, txukuna izan zan. Euren "look "a Los Angeles'eko larogeiko amarkadako "hard rocker "en antzekoa izan
zan (Guns'n Roses, Monthley crüe, Faster Pussycat...), guztiz tatueta, begiak marraztuta, narruzko frakak jantzita, etab. Abeslariak AXL Rosen (Guns'n Roses) keinu eta abots berbera eukazan, kitarra joleak itzelezko punk
anterea eukan, eta bateriajoleak farlopaz goraino bateta egoanaren antza emon euskun.
Errepertorioari jagononez, "It's only rock'n roll" eta "Bad sheakers and a piña colada" diskoen abesti zein
"Monthley crüe"ren bertsino pare batez osotu eben. Baina eurek hard rocka aldarrikatu arren, naiko "punk rocker" begitandu jakuzan.
Bearbada, abeslariaren "parrafada" batzuk lar egon ziran, baina curen abesti txorta ederrakaitik parkatu egin
geunskien. Ori bai, bakiotar gitxi ikusi genduzan lokalean. Alan bada, anima zaiteze apur bat urrengorako. Ez
dozue gogokoago zapatuetako bueltea edota domeketarako ostea izango, ezta? Ala bai? ■
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